
 

 

Die Presidente breek aan en almal sien uit daarna want dit is ‘n nuwe kampterrein en dit is baie 

nader as die vorige Presidente. Ons het al verskeie kere by Klipdraai gekamp en weet dus wat om 

te verwag. Ons is 18 lede wat opdaag om te kamp. Daar gekom het die kampkommandante ons 

ingedeel in ‘n spasie wat omtrent net 10 woonwaens kan staan, maar hoe ken ons mekaar, ons druk 

en stoot en draai en siedaar ons staan lekker styf en knus. Vrydag begin Willa om die vleis gaar te 

maak vir die lams kerrie. Liana en haar helpers maak vir ons die rys gaar. Saterdag breek aan en 

die werk begin. Ons stalletjie word mooi opgemaak deur ons dames. Wally bring vir ons die sappe 

en die kerrie en rys word warm gemaak en ons kan begin. Mike en sy helpers bak vir ons die heer-

likste potbrood wat ons saam met die kerrie en rys verkoop. Sawa hou ‘n talent kompetisie en Jo-

ranie neem deel en vertel die mooiste storie, en verdien daarmee die eerste prys in die voordrag. 

Aney neem deel aan die sang gedeelte en verdien ook ‘n prys, mooi gedoen Elandsranders. Nadat 

die kerrie en rys uitverkoop is bly daar ‘n hele paar brode oor, maar dit word sommer vinnig uit-

verkoop, nogal vir ‘n aardige bedrag. Moeg gewerk moet ons oorskuif na die kaskar baan want 

nou gaan die pret begin. Wikus word aangestel as span leier en gou kry hy vir hom ’n span by-

mekaar.  Ongelukkig word Jannie bietjie siek en moet hy per ambulans hospitaal toe geneem 

word, maar is weer later die aand terug en alles lyk goed, jy moet ons nie weer so laat skrik nie. 

Ongelukkig moes ‘n paar van ons ‘n hele paar keer vinnig hardloop om by die badkamers uit te 

kom, en het ‘n paar dit nie gemaak nie, ek wonder wat het gebeur. Die res van die naweek is daar 

net lekker rustig verkeer.  

 

Mike en Cobus besig om die 

brode te knie. 

Nini moedertjies besig om die brode 

in die bed te sit sodat dit kan rys. 

Cobus en die seuns by die brode 

wat besig is om te bak. 
En hier is die voltooide produk, lyk dit nie te lekker 

nie. 



 

Joranie besig met 

haar voordrag. Aney lewer haar sang 

item. 

Van ons dames by ons mooi stalletjie. 

Wie het nou gedink ons sal ons voor-

sitter op sy knie agter die kospotte 

kry besig om op te skep. 

Ons dames hard aan die werk. 

Saterdag het 

James en 

Breggie ons 

kom verras 

en vir ons 

kom kuier vir 

die dag. 

Sondag was daar ‘n skattejag 

gehou en van ons jeug het 

deelgeneem. 

Jannie het 

weer die 

klank vir die 

naweek ge-

doen. 

Streek Rietvallei het drie 

groot pryse uitgeloop, Willa 

was so gelukkig om die 

tweede prys te gewen het 

wat ‘n selfoon was, hier 

ontvang Brian hom namens 

hom. 


